
Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ ζε πεξίνδν Οηθνλνκηθήο Κξίζεο 

Παξνπζίαζε Δπηηξόπνπ Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ 

Λαλίηεην Γπκλάζην, 20 Φεβξνπαξίνπ 2014 

Αγαπεκέλα κνπ παηδηά

Φίιεο θαη θίινη εθπαηδεπηηθνί,

Φαίξνκαη ηδηαίηεξα πνπ βξίζθνκαη ζήκεξα καδί ζαο, ζηα πιαίζηα ηνπ

Μαζεηηθνύ Σπλεδξίνπ πνπ δηνξγαλώλεη ην ζρνιείν ζαο.
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Υπάξρεη ε άπνςε όηη, ζε κηα δύζθνιε πεξίνδν, όπσο είλαη ε ζεκεξηλή, ηόζν γηα ηε ρώξα καο όζν θαη γηα

νιόθιεξε ηελ Δπξώπε, θάζε ζπδήηεζε πεξί αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη εηδηθόηεξα πεξί δηθαησκάησλ
ηνπ παηδηνύ, είλαη πεξηηηή, αρξείαζηε ή αθόκα, εθηόο ηόπνπ θαη ρξόλνπ. Τελ άπνςε απηή εθθξάδεη

ραξαθηεξηζηηθά ε θξάζε «εδώ νη άλζξσπνη δελ έρνπλ λα θάλε, θαη εζείο κηιάηε γηα δηθαηώκαηα;»

Η απάληεζε, ζε απηό ην εξώηεκα, είλαη απιή θαη μεθάζαξε. «Αθξηβώο ζε ηέηνηεο δύζθνιεο ζπλζήθεο,

όπσο νη ζεκεξηλέο, ε ζπδήηεζε γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή» .
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Κη εμεγνύκαη: Οη ζύγρξνλεο θνηλσλίεο, όπσο ηηο γλσξίδνπκε ηα ηειεπηαία

εβδνκήληα ρξόληα - έρνπλ θηηζηεί πάλσ ζε κηα βαζηθή παξαδνρή: όηη ε
αλζξώπηλε αμηνπξέπεηα ραξαθηεξίδεη θάζε άηνκν, από ηε ζηηγκή ηεο
γέλλεζήο ηνπ. Αλαγλσξίδνπλ, δειαδή, όηη θάζε άλζξσπνο – αλεμάξηεηα από

ηελ ειηθία, ην θύιν, ηε θπιή, ηελ εζληθή ηνπ θαηαγσγή, ηε ζξεζθεία, ηελ

θνηλσληθή ηνπ θαηάζηαζε ή ηελ θνηλσληθή ηνπ θαηαγσγή – είλαη κνλαδηθόο θαη
αλεπαλάιεπηνο θαη όηη ε δσή ηνπ έρεη ηελ ίδηα αμία κε ηελ αμία πνπ έρεη ε δσή

θάζε άιινπ αλζξώπνπ.
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Τα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα δελ είλαη πεξηζζόηεξν από έλα πιαίζην

πξνζηαζίαο ηεο αλζξώπηλεο αμηνπξέπεηαο ηνπ ζπλόινπ ησλ

κειώλ κηαο θνηλσλίαο, θαη, ηαπηόρξνλα, θαζελόο μερσξηζηά.

Μπνξνύκε λα θαληαζηνύκε ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, σο κηα

ζσξάθηζε, θάηη ζαλ παλνπιία, ε νπνία πξνζηαηεύεη ηελ

αλζξώπηλε αμηνπξέπεηα.



Ο βαζκόο πνπ κηα θνηλσλία ελζσκαηώλεη -

απνδέρεηαη θαη εθαξκόδεη – ηα αλζξώπηλα

δηθαηώκαηα - θαη ηα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ

είλαη πξώηα θαη πάλσ απ’ όια αλζξώπηλα

δηθαηώκαηα - είλαη ελδεηθηηθόο ηνπ

αλζξσπνθεληξηθνύ ηεο πξνζαλαηνιηζκνύ.

Με άιια ιόγηα, όζν πην δηάρπηνο, πην επξύο,

πην ηζρπξόο, είλαη ν ζεβαζκόο ησλ

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ζε κηα θνηλσλία,

ηόζν πην «αλζξώπηλε» είλαη απηή ε

θνηλσλία.
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Καη, επαλαιακβάλσ όηη, ηα

δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ είλαη

αλζξώπηλα δηθαηώκαηα.
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Αγαπεκέλα κνπ παηδηά,

Βξηζθόκαζηε ζήκεξα σο Κξάηνο θαη σο θνηλσλία, αληηκέησπνη κε ηε κεγαιύηεξε

θξίζε πνπ είρακε λα αληηκεησπίζνπκε εδώ θαη ζαξάληα ρξόληα. Η ηξαγηθή θαηάζηαζε

ζηελ νπνία βξηζθόκαζηε δελ αθνξά απνθιεηζηηθά ην ρώξν ηεο νηθνλνκίαο, αιιά

αθνξά νιόθιεξε ηελ θνηλσλία.

Η δηαζθάιηζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θάζε κέινπο ηεο θνηλσλίαο,

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παηδηώλ, είλαη από ηηο κεγαιύηεξεο πξνθιήζεηο πνπ

αληηκεησπίδνπκε, θαζώο, ιόγσ ησλ νηθνλνκηθώλ πξνβιεκάησλ, ην θξάηνο, είλαη

ππνρξεσκέλν λα πξνρσξεί ζε πεξηθνπέο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ θαη ηηο θνηλσληθέο

ηνπ πνιηηηθέο. Σε πεξηόδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο, νηθνλνκηθέο πεξηθνπέο είλαη δπλαηόλ

λα ζεσξεζνύλ αλαγθαίεο ή απαξαίηεηεο, θη σο εθ ηνύηνπ απνδεθηέο. Κακηά όπσο

πεξηθνπή ζηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα δελ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή.
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Σε απηέο αθξηβώο ηηο ζπλζήθεο ρξεηάδεηαη ε

πηνζέηεζε θαη ε εθαξκνγή θνηλσληθώλ πνιηηηθώλ

πνπ λα ζηνρεύνπλ ζηελ ελδπλάκσζε ησλ ίδησλ
ησλ αλζξώπσλ – ζε αηνκηθό θαη νκαδηθό επίπεδν.

Σε απηό ην πιαίζην, ε θαηαπνιέκεζε ησλ
θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ όπσο ε θησρνπνίεζε

θαη ν θνηλσληθόο απνθιεηζκόο δελ είλαη
αγαζνεξγόο απάληεζε ζε κηα αλζξώπηλε αλάγθε

αιιά είλαη κηα λνκηθή ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο λα

δηαζθαιίζεη ζε θάζε πνιίηε ην δηθαίσκα λα
δηαβηώλεη ζε ζπλζήθεο απαιιαγκέλεο από ηε

θηώρηα θαη πιήξσο εληαγκέλνο ζηελ θνηλόηεηα
όπνπ αλήθεη.
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Τν Μάξηην ηνπ 2013, ακέζσο κεηά από ηηο εμαηξεηηθά δξακαηηθέο εμειίμεηο πνπ είρακε

ζηνλ ηόπν καο, έλησζα ηελ αλάγθε θαη ηελ ππνρξέσζε λα απεπζπλζώ, σο Δπίηξνπνο

Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ, ζηα παηδηά.

Σηόρνο κνπ ήηαλ, αθελόο λα δηαβεβαηώζσ ηα παηδηά, όηη ηα όπνηα αηζζήκαηα είραλ ηε

δεδνκέλε πεξίνδν, ήηαλ απόιπηα αλακελόκελα θαη, από ηελ άιιε, λα ηα θαιέζσ λα

ζπκκεηέρνπλ ηα ίδηα ζηελ πξνζπάζεηα πνπ ζα θαηαβάιεη ε ρώξα ώζηε λα απαληήζεη

ζηελ θξίζε, θαηά ηξόπν ζεηηθό θαη δεκηνπξγηθό. Σην ίδην απηό κήλπκα πξνο ηα παηδηά

είρα ππνδείμεη εκθαηηθά όηη “ε θνηλσλία ησλ ελειίθσλ έρνπκε ππνρξέσζε λα

αθνύζνπκε ηα παηδηά - λα πξνζπαζήζνπκε λα θαηαλνήζνπκε ηηο δπζθνιίεο πνπ

αληηκεησπίδνπλ, ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, ηηο αλεζπρίεο ηνπο”. Η ππνρξέσζή καο απηή

πεγάδεη, ππνγξάκκηδα, από έλα ζεκειηώδεο δηθαίσκα ησλ παηδηώλ, ην δηθαίσκά ηνπο

ζηε ζπκκεηνρή.

H ππνρξέσζή κνπ λα αθνύσ ηα παηδηά θαη λα δηαβνπιεύνκαη καδί κε ηα παηδηά, σο ε

Δπίηξνπνο Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ, είλαη αθόκε κεγαιύηεξε. Γηα

ηνύηνλ αθξηβώο ην ιόγν βξίζθνκαη ζε ζπλερή επηθνηλσλία κε ηα παηδηά εμνύ θαη ε εδώ

παξνπζία κνπ ζήκεξα.

Δίκαη εδώ ινηπόλ γηα λα ζαο αθνύζσ, λα ζπδεηήζσ καδί ζαο θαη λα θαηαλνήζσ, πώο

εζείο αληηιακβάλεζηε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε - θαη ηηο επηπηώζεηο ηεο ζηε δσή ζαο

γεληθά θαη ηα δηθαηώκαηά ζαο εηδηθόηεξα. Με ελδηαθέξεη, θπζηθά, λα αθνύζσ αθόκε ηηο

απόςεηο γεληθά γηα ηα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ, όπσο απηέο έρνπλ απνηππσζεί ζηελ

έξεπλα πνπ έρεηε δηελεξγήζεη.
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Σε Γεκόζηα Θέζε ηνπ Δπξσπατθνύ Γηθηύνπ Δπηηξόπσλ γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ

Παηδηνύ, ζην νπνίν ζπκκεηέρσ, ε νπνία εθδόζεθε ζηηο 24 Οθησβξίνπ 2014

εθθξάζακε, ηε βαζεηά καο αλεζπρία γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο ιηηόηεηαο θαη ηεο

θηώρεηαο ζηελ πινπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηώλ θαη ησλ λέσλ.

Σεκεηώλακε κε έκθαζε όηη “ε πξόζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη αληηδξάζεηο

ησλ θξαηώλ ζε απηή είραλ ηδηαίηεξα αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζε ό,ηη αθνξά ηελ

απόιαπζε εθ κέξνπο ησλ παηδηώλ ελόο επξέσο θάζκαηνο αζηηθώλ, πνιηηηθώλ,

νηθνλνκηθώλ, θνηλσληθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ δηθαησκάησλ θαηνρπξσκέλσλ από

ηε Σύκβαζε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ” .
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Ωο απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνιιά παηδηά, ζε όιε ηελ

Δπξώπε, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο Κύπξνπ, δνπλ κέζα ζηε θηώρεηα ή

βξίζθνληαη θνληά ζηα όξηα ηεο θηώρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνύ

απνθιεηζκνύ. Η δσή ζε ζπλζήθεο θηώρεηαο αθήλεη βαζηά ζεκάδηα ζηα

παηδηά ηα νπνία, επεθηείλνληαη από ηελ παξνύζα παηδηθόηεηά ηνπο

κέρξη θαη ηε κειινληηθή πνξεία ηνπο σο ελήιηθεο.
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Η νηθνλνκηθή αλέρεηα, ε θηώρεηα θαη ν θνηλσληθόο απνθιεηζκόο

δηεηζδύνπλ ζε θάζε πηπρή ηεο δσήο ησλ παηδηώλ. Δπεξεάδνπλ ηελ

επεκεξία ηνπο ζην ρώξν ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ ζρνιείνπ, ηεο γεηηνληάο

θαη ηεο επξύηεξεο θνηλόηεηαο. Αθνξνύλ νιόπιεπξα ηελ ςπρνζσκαηηθή

θαηάζηαζε ησλ παηδηώλ - ηόζν ζε αηνκηθό όζν θαη ζην θνηλσληθό

επίπεδν.
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Τα παηδηά είλαη κηα από ηηο θπξηόηεξεο νκάδεο απνδέρηεο ησλ

θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ ηνπ θξάηνπο – είηε άκεζα είηε έκκεζα - κέζσ

ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. Οη πεξηθνπέο ινηπόλ ζηνπο ηνκείο ηεο πγείαο, ηεο

εθπαίδεπζεο θαη θνηλσληθήο ζηήξημεο έρνπλ, ρσξίο ακθηβνιία,

ζνβαξέο επηπηώζεηο ζηα παηδηά.

13



Πξώηα ζα ήζεια όκσο λα κνηξαζηώ καδί ζαο ηηο απόςεηο θάπνησλ

άιισλ παηδηώλ, από δηαθνξεηηθέο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γηα

ην ζθνπό απηό επέιεμα λα πξνβάισ, πέληε πνιύ ζύληνκεο ηαηλίεο, ηηο

νπνίεο έρνπλ θηηάμεη παηδηά, ηεο δηθήο ζαο πεξίπνπ ειηθίαο, από ηελ

Σθνηία, ηελ Διιάδα, ηελ Αγγιία ηελ Οιιαλδία, ηε Γαιιία θαη ηελ Ιηαιία.

Όιεο νη ηαηλίεο έρνπλ παξαρζεί ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο

“Austerity Bites” ( πνπ ζε ειεύζεξε κεηάθξαζε κπνξεί λα απνδνζεί σο

“ε δείγκαηα ιηηόηεηαο”) ηνπ Δπξσπατθνύ Γηθηύνπ Δπηηξόπσλ

Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ ζε ζπλεξγαζία κε ην

Σπκβνύιην ηεο Δπξώπεο θαη βξίζθνληαη αλαξηεκέλεο ζην δηαδίθηπν

ζηελ δηεύζπλζε:https://vimeo.com/user12509274/videos. Σην

πξόγξακκα έρνπλ παξαρζεί 32 ηαηλίεο από δηαθνξεηηθέο νκάδεο

παηδηώλ από 8 επξσπατθέο ρώξεο.
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Η νηθνλνκηθή θξίζε έρεη δεκηνπξγήζεη λέεο πξαγκαηηθόηεηεο ζηηο

επξσπατθέο θνηλσλίεο. Απηέο νη πξαγκαηηθόηεηεο βηώλνληαη δηαθνξεηηθά

από ηα παηδηά θαη δηαθνξεηηθά από ηνπο ελήιηθεο. Δπζύλε θαη

ππνρξέσζε, εκάο ησλ ελειίθσλ - ηδηαίηεξα ησλ Αξρώλ ηνπ Κξάηνπο -

αιιά όρη κόλν απηώλ, είλαη λα θαηαλνήζνπκε ηνλ ηξόπν πνπ ηα παηδηά

βηώλνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηε δσή ηνπο. Γηαηί,

ρξεηάδεηαη πξώηα απ’ όια λα θαηαλνήζνπκε, ηνπο πνιινύο θαη

δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε νηθνλνκηθή θξίζε επεξεάδεη

ηα παηδηά ώζηε λα κπνξέζνπκε λα ζθεθηνύκε - καδί κε ηα παηδηά θαη

πάιη - παηδνθεληξηθέο πνιηηηθέο - ηξόπνπο δειαδή θαη κέηξα - κε ηηο

νπνίεο λα απαληήζνπκε ζηα πξνβιήκαηα ησλ παηδηώλ.
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As people earn less and less the price 

of schoolbooks continues to rise. We 

are being forced to make choices and 

sacrifices. (Matteo/ Italia) 
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The crisis has brought poverty to many 

people in The Netherlands. Many 

young people know what it is to be 

Hungry. (Arielle, Netherlands) 
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More and more families in Belgium live 

in cramped conditions. It’s hard to be a 

girl, growing up with no personal space 

and no privacy. (  Kimberley) 
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Η θξίζε έρεη θέξεη έληαζε ζηηο δσέο 

θαη ηηο νηθνγέλεηέο καο. Γηα λα 

επηδήζνπκε ρξεηαδόκαζηε ζπκπόληα, 

ελόηεηα θαη αιιειεγγύε 

(Διιάδα, Καηεξίλα, Λακαάλ, Σαθηλέ)

19



In this time of austerity there are less 

and less real job opportunities for 

young people. It is saddening and soul 

destroying. 
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